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สวรรค์บนโลกมนุษย์
ิ าเช่ – เอเวอร์เรสท์ – ไกรลาส 10 คืน 11 ว ัน
ลาซา – ซก
กาหนดการเดินทาง

2 – 12 ก ันยายน 2561

วันแรกของการเดินทาง ) อาทิตย์ ที่ 02 ก.ย. 61 ) กรุงเทพฯ – เฉิงตู
15.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิช้ นั 4 ประตูที่ เคาน์เตอร์ สายการบิน China
Sichuan Airline )3U(
17.55 น. เหิ รฟ้ าสู่ เฉิงตูโดยเที่ยวบิน 3U8146
21.45 น. ถึง เฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสชวน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
พัก โรงแรมที่ทางสายการบินจัดให้
วันที่ 2 ของการเดินทาง ) จันทร์ ที่ 03 ก.ย. 61 ) เฉิงตู – ลาซา)จตุรัสโปตาลา(
เช้า
อาหารเช้าในโรงแรม
08.40 น. บินสู่ ลาซาโดยเที่ยวบินที่ 3U8697
10.55 น. ถึง ลาซา เมืองเอกของเขตปกครองตนเองทิเบต และเมืองแห่ งแสนอาทิตย์ สู งจากระ
ดับน้ าทะเล 3,650 ม.
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
พักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่ างกายให้เข้ากับที่สูง
ค่า
รับประทานอาหารค่า
แล้วเที่ยวชมจัตุรัสโปตาลาที่อยูด่ า้ นหน้าพระราชวังโปตาลา ยาว 600 กว่า ม.กว้าง
400 กว่า ม.ชมพระราชวังโปตาลาที่เปิ ดไฟตกแต่งสี สันสวยงามยามราตรี ชมเงาที่สะท้อนใต้น้ า
ของวังโปตาลา
พักโรงแรม 4 ดาวเมืองลาซา
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วันที่ 3 ของการเดินทาง ) อังคาร ที่ 04 ก.ย. 61 ) พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง
เช้า
อาหารเช้าในโรงแรม
ชมพระราชวังโปตาลาบนเขาแดง โปตาลา หมายถึง แดนศักดิ์สิทธิ์แห่ งพระโพธิสัตว์
สร้างในปี ค.ศ.631โดยปฐมกษัตริ ยจ์ กั รวรรดิทิเบตซรอนซันกัมโป เพื่อเป็ นที่พานัก
ให้องค์ หญิงเหวินเฉิง ต่อมาปี ค.ศ.1642 ดา
ไลลามะองค์ที่ 5 ได้สร้างใหม่ให้เป็ นศูนย์
รวมอานาจทางการเมือง และศาสนาของ
ทิเบตและตั้งชื่อว่าพระราชวังโปตาลา สู ง 13
ชั้น 117 ม.ทั้งหมด 1,000 กว่าห้อง ส่ วนคือวัง
สี ขาวเป็ นส่ วนสังฆาวาส มีสานักงาน
โรงเรี ยนศาสนา วังสี แดง เป็ นส่ วนพุทธาวาสสาหรับใช้ทากิจของสงฆ์ มีพระสถูปเจดีย์บรรจุ
พระศพขององค์ดาไลลามะองค์ที่ 5 และองค์ที่ 7 – 13 องค์ที่ใหญ่ที่สุดเป็ นขององค์ที่ 5 สู ง14.85
ม.ใช้ทองคา 3,721กม.และอัญมณี มากมาย
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ชมวัดโจคัง พระเจ้ าซรอนซัมกัมโปสร้างในปี ค.ศ.647 ประดิษฐานพระพุทธรูปโจ
โวริมโปเชหรื อรู ปพระพุทธ เจ้าเมื่อพระชนมายุ12ชันษาที่เจ้ าหญิงเหวินเฉิงอัญเชิญ
จากฉางอันราชธานีราชวงศ์ ถังตอนที่มาอภิเษกสมรสกับซรอนซัมกัมโป เดิมชื่อวัดจาลาน ซา
ซึ่ งเป็ นที่มาของชื่อเมืองลาซา พระพุทธรูปโจโวริมโปเช เป็ นสี ทองอร่ ามสู ง1.5 ม.ทรงเครื่ อง
กษัตริ ยป์ ระดับด้วยอัญมณี ล้ าค่า บนหลังคามีรูปปั้นสัญลักษณ์ปางปฐมเทศนา เป็ นรู ปธรรมจักร
และกวางสองตัวหุ ม้ ด้วยทองคาแท้แผงขายสิ นค้าศิลปหัตถกรรมทิเบต ชาวทิเบตเชื่อว่าถนนเส้น
นี้เป็ นเส้นทางจากชาติน้ ีสู่ ชาติหน้าได้
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม 4 ดาวเมืองลาซา
วันที่ 4 ของการเดินทาง ) พุธ ที่ 5 ก.ย. 61 ) ลาซา – ซิกาเซ่ )วัดตาชินลุนโป(
เช้า
อาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่ ซิกาเซ่ มีประวัตินานกว่า 600 ปี ตั้งอยูใ่ นหุ บเขาแม่น้ านังชู เป็ นเมืองใหญ่
อันดับสองของทิเบต ศูนย์กลางการเมือง ศาสน วัฒนธรรมที่สาคัญรองจากลาซา เป็ นที่ประจา
ของ ปันเซนลามะ ผูน้ าอันดับสองรองจากองค์ดาไลลามะ คาว่าซิกาเซ่ หมายถึงฟาร์ มที่อดุ ม
สมบูรณ์
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ชมวัดตาชินลุนโป สร้างในปี ค.ศ.1447โดยพระเกนเดนดรุป ดาไลลามะองค์ที่หนึ่ง
ศิษย์เอกของพระอาจารย์ซองขปา และปันเซนลามะองค์ที่ 4
ได้ขยายเป็ น วัดใหญ่ใน 4 ของทิเบต เป็ นวัดประจาของปั น
เซนลามะ มี 3,600 ห้อง วิหารพระศรีอริยเมตไตรย สร้างใน
ปี ค.ศ.1914 โดยปันเชนลามะองค์ที่ 9 ประดิษฐานพระซัมบา
หรื อพระศรีอริยเมตไตรย สู งผนังเป็ นภาพเขียนเรื่ องราวทาง
พุทธศาสนาตันตระ ภายในวัดมี พระสถูปเจดีย์ ของปั นเชนลามะองค์ที่ 4-10 แต่องค์ที่ 5-9 ถูก
ทาลายช่วงปฏิวตั ิใหญ่วฒั นธรรมของจีนพระสถูปเจดีย์ของปันเซนลามะองค์ที่ 4 สร้างในปี ค.ศ.
1666 สู ง 11 ม.ใช้ทองคา 110กว่า กก. เงิน 1,500 กก. อัญมณี 7,000 กว่าเม็ด ปี ค.ศ. 1985-1989
ปันเซนลามะองค์ ท1ี่ 0ได้สร้างเจดียร์ วมเรี ยกว่าจาเซนนานเจีย เก็บพระอัฐิของปั นเซนลามะองค์ที่
5-9 พระสถูปเจดีย์ ของปันเซนลามะองค์ที่10 ชื่อสื อเจียซองนาน สร้างในปี ค.ศ.1993 สู ง 11.55
เมตรห่ อด้วยแผ่นทองคา ใส่ ถุงอัญมณี ประดับ 818 ถุง 6,794 เมตร
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม 4 ดาวเมืองซิ กาเซ่
วันที่ 5 ของการเดินทาง ) พฤหัสที่ 6 ก.ย. 61 ) ซิกาเซ่ – ซากา
เช้า
อาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่ ซากา ระหว่างทางชมวิว เทือกเขาหิมาลัย ซึ่ งเป็ นเทือกเขาที่สูงสุ ดในโลก
ยอดเขาที่สูงกว่าระดับน้ าทะเล 7,350 ม.มี 110 ลูก ยาว 2,450 กม.ซึ่ งเริ่ มจากยอดเขา
นานกาปาร์ บาท(Nanga Parbat) แคชเมียร์ ทางตะวันตก สิ้ นสุ ดที่ยอดเขานามจาบรวา
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(Namjagbrawa) ทางตะวันออก คาว่าหิมาลัยเป็ นภาษาทิเบตหมายถึงบ้ านเกิดหิมะ
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่ เมืองซากาต่อ ระหว่างทางสามารถเห็น
ภูเขาหิมะโชโอยู (Chooyu 8,201ม.) แลภูเขาสื อซา
ปางมา(Shishapangma 8,012 ม.) โชโอยูหมายถึง
พระอาจารย์ใหญ่ สื อซา ปางมา คืออากาศหนาวจัด
ปั่นป่ วน ผ่านทะเลสาบเปยกูโช (Peigutso) กว้าง
300 ตาราง กม.สามารถเห็นเงาสะท้อนใต้น้ าของ
ภูเขาสื อซาปางมา
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม 4 ดาวเมืองซากา
วันที่ 6 ของการเดินทาง ) ศุกร์ ที่ 7 ก.ย. 61 ) ซากา – ดาร์ ชิน)ไกรลาส(
เช้า
อาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่ ดาร์ ชิน เพลิดเพลิน กับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยสดงดงามแปลกตาตลอดทา
ประกอบด้วยยอดเขาหิ มะ ทุ่งหญ้า ที่กว้างใหญ่ไพศาล และทะเล สาบ มีละมัง่ ทิเบต ลาป่ า และ
สัตว์ป่าน่ารักอย่างอื่นให้เห็น

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ผ่านช่ องเขามายัมพูล เข้าสู่ เขตงารี ด้านซ้าย
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เป็ น เทือกเขาหิมาลัย ด้านขวาเป็ นเทือกเขากางดิส ถึงเมืองดาร์ ชินตอนเย็น ชมยอดเขาไกรลาส
ยามพระอาทิตย์ ตก
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม 4 ดาวเมืองดาร์ ชิน
วันที่ 7 ของการเดินทาง ) เสาร์ ที่ 8 ก.ย. 61 ) เขาไกรลาศ – ทะเลสาบมานัสโรวาร์
เช้า
อาหารเช้าในโรงแรม
ชมยอดเขาไกรลาส )Kailash( ยามพระอาทิตย์ ขนึ้ ยอดเขาไกลลาสสู ง 6,656 ม.ตาม
ความเชื่อของศาสนาฮินดู พุทธ และบอนคือเขาพระสุ เมรุ เป็ นที่ประทับของพระศิวะ
เทพเจ้าสู งสุ ด (ตรี มูรติ) เป็ นศูนย์กลางของจักรวาล เป็ นภูเขาที่ศกั ดิ์สิทธ์ที่สุดในโลก
มนุษย์ ทุกปี มีผแู ้ สวงบุญมากมายเดินทางมาทาการประทักษิณรอบภูเขาถือเป็ นที่สูงสุ ดในชีวิต
แม้ว่าไกรลาสไม่ใช่ยอดเขาที่สูงที่สุดในบริ เวณนี้แต่กลับมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี และ มีรูปร่ าง
ที่สง่างาม ไกนลาสยังเป็ นต้นกาเนิดของแม่น้ าสาคัญหลายสายได้แก่แม่น้ าคงคาสิ นธุ
พรหมบุตรและแม่ นา้ กลางชินซางโป
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เที่ยวทะเลสาบมานัสโรวาร์ กว้างถึง 412 ตาราง กม.จุดลึกสุ ด 81.8 ม. อยูท่ างใต้ ของไกรลาส
เป็ นทะเลสาบที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สุด 1 ใน 3 ของทิเบต เชื่อกันว่าเป็ นสระอโนดาตในป่ าหิ มพานต์ ใน
มหากาพย์รามายณะและมหาภารตะยุทธ ใครสัมผัสหรื ออาบน้ าในทะเลสาบนี้ จะได้ไปสู่ สรวง
สวรรค์ ถ้าใครได้ดื่มน้ าในทะเลสาบก็จะได้ข้ ึนสวรรค์ใกล้ที่สถิตของพระศิวะ รอบทะเลสาบมี
วัดแปดแห่ ง มีผมู ้ ีจิตรศรัทธานิยมเวียนเทียนรอบทะเลสาบ คาว่ามานัสโรวาร์ แปลว่าทะเลสาบ
มรกตทีม่ ิอาจพิชิตได้ น้ าในทะเลสาบเป็ นน้ าจืดใสและหวาน แต่ทะเลสาบลานอัคโช)แปลว่า
ทะเลสาบดาที่มีพิษ)ที่อยูท่ างตะวันตกและเคยเป็ นทะเลสาบอันเดียวกันกับมานัสโรวาร์ กลับ
น้ าเค็มและออกสี ฟ้าเข้ม
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม 4 ดาวเมืองดาร์ ชิน
วันที่ 8 ของการเดินทาง )อาทิตย์ ที่ 9 ก.ย.61) ดาร์ ชิน – ซากา
เช้า
อาหารเช้าในโรงแรม
ชมยอดเขาไกรลาสยามพระอาทิตย์ ขนึ้ แล้วเดินทางสู่ ซากา ดื่มด่ากับวิวธรรมชาติ
ที่งดงามตลอดทาง
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เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางถึงเมือง ซากา
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรมซากา
วันที่ 9 ของการเดินทาง)จันทร์ ที่ 10 ก.ย.61) ซากา – เอเวอร์ เรสท์ เบสแคมป์ – ติงยิ
เช้า
อาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่ เอเวอร์ เรสท์ เบสแคมป์ ยอดเขาเอเวอเรสท์ พคี สู ง 8,844.43 ม.จากระดับน้ า
ทะเลตามการวัดของทางจีน(ทางเนปาลวัดได้ 8,848 ม.โดยวัดรวมชั้นหิ มะ) ชาวทิเบตเรี ยกยอด
เอเวอเรสต์ ว่าโชโมลังมาหมายถึงมารดาแห่ งสวรรค์(ชาวเนปาลเรี ยกว่า สครมาตา หมายถึง
มารดาแห่ งท้องสมุทร) ส่ วนชื่อเอเวอเรสท์ น้ นั ตั้งโดยเซอร์ แอนดรูว์วอนักสารวจชาวอังกฤษ
เพื่อเป็ นเกียรติแก่เซอร์ จอร์ จอีฟเรสต์ (Everest) นักสารวจรุ่ นก่อน
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ เอเวอร์ เรสท์เบสแคมป์
บ่าย
ชมวิวยอดเขาเอเวอเรสท์ พคี ยามเย็น สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ ติงยิ

ค่า

รับประทานอาหารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม ติงยิ
วันที่ 10 ของการเดินทาง)อังคารที่ 11 ก.ย.61) ติงยิ - ทะเลสาบยัมดรอกโซ - ลาซา
เช้า
อาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่ ยัมดรอกโซ ทะเลสาบที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สุด 1 ใน 3 แห่ งของ
ทิเบตละทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดของทิเบต กว้าง 658 ตารางกม.คดเคี้ยวคล้ายรู ปแมงป่ อง น้ า
เป็ นสี เทอร์ ควอยซ์สวยงาม มีภเู ขาโนจินคางซังที่สูง 7,206 ม.เป็ นฉากหลัง เชื่อกันว่าทะเลสาบนี้
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เป็ นจิตวิญญาณของชนเผ่าทิเบต หากน้ าในทะเลสาบนี้ เหื อดแห้งก็หมายถึงการล่มสลายของ
ทิเบต
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เที่ยวชมวิวอันงดงามของทะเลสาบยัมดรอกโซ แล้วเดินทางไปเมืองลาซา
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม 4 ดาวเมืองลาซา
วันที่ 11 ของการเดินทาง)พุธที่ 12 ก.ย.61) ลาซา – เฉิงตู –
กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้าในโรงแรม(บริ การเป็ นอาหารกล่อง)
08.35 น. เดินทางไป เฉิงตู โดย 3U8697
10.55 น. ถึงสนามบินเฉิงตู
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารสนามบินเฉิ งตู
14.40 น. เหิ รฟ้ าสู่กรุ งเทพ ฯ โดย 3U8145
16.35 น. ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการกรุ๊ ป10ท่ าน
คณะผู้เดินทาง

ราคา ท่ าน/

ผู้ใหญ่

019 ,900 บาท

พักห้ องเดีย่ วจ่ ายเพิม่

13,000 บาท

อัตราค่ าบริการกรุ๊ ป16ท่ าน
คณะผู้เดินทาง

ราคา ท่ าน/

ผู้ใหญ่

99 ,900 บาท

พักห้ องเดีย่ วจ่ ายเพิม่

13,000 บาท

โรงแรม 4 ดาวดี หรือดีที่สุดในเมือง)ในกรณีไม่ มีโรงแรม 4 ดาว(
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ไกด์ ที่ชานาญเส้ นทางและที่เที่ยว
อาหารที่ถูกปาก
รถสภาพดี
*ชาระค่าม ัดจา ท่านละ 10,000 บาทเมือ
่ จองท ัวร์
*ยอดสว่ นทีเ่ หลือจะต้องชาระล่วงหน้า 30 ว ันก่อนการเดินทาง
*ราคานีไ้ ม่สามารถเลือกทีน
่ งบนเครื
่ั
อ
่ งบินได้เนือ
่ งจากเป็นตว๋ ั กรุ๊ป
่ ั ไม่มรี าคาเด็ก
*ราคานีเ้ ป็นราคาโปรโมชน

อ ัตรานีร้ วม
- ค่าโรงแรมทีพ
่ ัก (ห ้องคู)่ +อาหารเชา้ ตามรายการทีร่ ะบุ (ไม่มห
ี อ
้ งพ ัก 3 ท่าน)
- ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่
- ค่าเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
- ค่ารถรับสง่ และระหว่างนาเทีย
่ วตามรายการทีร่ ะบุ
- ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (อายุ 6 เดือน -75 ปี ตามกรมธรรม์)
ื เดินทางไทย
- ค่าวีซา่ เข ้าประเทศจีน (Visa Group) สาหรับหนังสอ
ั ้ ประหยัด ตามรายการทีร่ ะบุ
- ค่าตัว๋ เครือ
่ งบินไป-กลับ ชน
- ราคารวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษี น้ ามัน
ั ภาระตามทีส
- น้ าหนักสม
่ ายการบินกาหนด (กระเป๋ าโหลดใต ้เครือ
่ ง จากัดท่านละ 1 ใบ เท่านัน
้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
- หัวหน ้าทัวร์เดินทางจากไทย

สาค ัญ !!

โปรดอ่านอย่าง

ละเอียด
วีซา่ เข ้าจีนประเภทกรุ๊ป

้
(ใชสแกนหน
้าพาสปอร์ตพร ้อมรูปถ่าย สง่ ให ้ทาง บริษัททัวร์ 20 วันก่อน
เดินทาง)
(พาสปอร์ตตัวจริงลูกค ้าถือไปเอง ณ วันเดินทาง)
่ กรุป
่
หมายเหตุ ในกรณีทท
ี่ างร ัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซา
๊ หรือ ปฐิเสธวีซา
้ า่ ยในการทาวีซา
ี ค่าใชจ
่ เดีย
ผูเ้ ดินทาง จะต้องเสย
่ วเพิม
่ ท่านละ 800 บาท ด้วยตนเอง

อ ัตรานีไ้ ม่รวม
ื เดินทาง
-ค่าทาหนังสอ
่ ค่าเครือ
ั ท์, ค่าซก
ั รีด ฯลฯ
-ค่าใชจ่้ ายสว่ นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน
่ งดืม
่ , ค่าอาหารทีส
่ งั่ เพิม
่ เอง, ค่าโทรศพ
-ค่าอาหารทีไ่ ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
-ค่าทาใบอนุญาตทีก
่ ลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด ้าว
-ค่าภาษี มูลค่าเพิม
่ 7% (กรณีต ้องการใบกากับภาษี ) และค่าภาษี บริการหัก ณ ทีจ
่ ่าย 3%
- ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินกว่ากาหนด

- ค่าทิปไกด์ท ้องถิน
่ และคนขับรถ 30 หยวน/ว ัน/คน
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